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Powiatowe szkoły. Działają od wielu lat. Przez ich  mury przewinęły się tysiące absolwentów. 
Dziś wielu z nich zajmuje bardzo ważne stanowiska, co jest najlepszą promocją ukończonej szkoły.

  jest jedną z najstarszych szkół w Polsce. Swoją dzia-
łalność rozpoczynało w roku 1551, jako gimnazjum 
humanistyczne. Hugo Kołłątaj, Adolf Dygasiński, bł. 
ks. Józef Pawłowski – to tylko niektóre ze sławnych 
nazwisk widniejących w panteonie absolwentów tej 
słynnej pińczowskiej szkoły.
 „Kołłątaj” przez lata doskonale kształcił całe 
pokolenia. Uczniowie, pod kierunkiem wykwalifiko-
wanej kadry pedagogicznej zdobywali liczne laury na 
rozmaitych olimpiadach i konkursach przedmiotowych. 
Trend ten utrzymał się do dziś. Co roku szkolne mury 
opuszczają znakomici matematycy i humaniści. Zwy-
cięzcy konkursów i zdobywcy diamentowych indeksów. 
Szkoła może się poszczycić dobrymi wynikami na eg-
zaminach maturalnych, co 
abiturientom gwarantuje 
wstęp na najlepsze, presti-
żowe uczelnie. Kandydaci 
na uczniów liceum mogą 
wybierać w szerokim wa-
chlarzu kierunków kształ-
cenia. „Kołłątaj” oferuje 
klasy matematyczne, hu-
manistyczne, akademickie, 
z rozszerzonym progra-

Kształcą i wychowują 
pokolenia młodzieży

Liceum Ogólnokształcące 
im. Hugona Kołłątaja 

w Pińczowie

Władze powiatu 
nie szczędzą starań 

i nakładów 
finansowych, 
by młodzież 

z terenu powiatu 
mogła kształcić się 

w pięknych 
obiektach 

i doskonale 
wyposażonych 

salach lekcyjnych. 
Inwestycje, rozpo-
częte kilka lat temu 
i nadal kontynuowa-
ne są tego znakomi-

tym dowodem.

Zespół Szkół Zawodowych 
im. Stanisława Staszica

w Pińczowie

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 

im. bł. ks. Józefa Pawłowskiego 
w Pińczowie

mem języków obcych czy informatyki, z rozszerzonymi 
zajęciami sportowymi. Dla każdego coś specjalnego. 
Uczniowie uczęszczają w licznych zajęciach pozalek-
cyjnych, co poszerza ich horyzonty i zasób wiedzy.

Konkurs Diamentowy Indeks AGH w LO

Uroczyste pożegnanie klas maturalnych w LO

 przez ponad pół wieku kształci młodzież w licznych 
zawodach, które pomagają im odnaleźć swoje miejsce 
na rynku pracy. Mury szkolne opuszczali znakomici sto-
larze, mechanicy maszyn i pojazdów, tokarze, ślusarze, 

spawacze, piekarze, cukiernicy, sprzedawcy, fryzjerzy, 
a potem także ekonomiści i handlowcy. W późniejszych 
latach oferta szkoły zwiększyła się o intratne wówczas 
zawody elektronika, informatyka, budowlańca, hotela-
rza. Wszystko z duchem czasu i postępem. Przyswajanie 
teorii wspierają zajęcia praktyczne, podczas których 
młodzież staje „oko w oko” z wybranym zawodem. 
Atrakcyjność zajęć wzbogacają z pewnością projekty, 
podczas których uczniowie „Staszica” wyjeżdżają poza 
granice kraju na tzw. „wymiany uczniowskie”. Dzięki 
temu zajęcia praktyczne znakomicie łączą się z nauką 
języka obcego i poznawaniem innych krajów. Już wkrót-
ce grupa przyszłych budowlańców i hotelarzy wyjedzie 
na „wymianę” do słonecznej Italii. Za każdym razem 
uczniowie bardzo dobrze wspominają takie wyjazdy, 
wszak, jak wiadomo – podróże kształcą.

Uczniowie SOSW w Auchan

Wycieczka podczas wymiany uczniowskiej ZSZ

 od półwiecza wspie-
ra dzieci i młodzież ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Oddani 
nauczyciele i wychowaw-
cy nie szczędzą czasu, sił 
i  serc, by niepełnospraw-
ni uczniowie wykorzystali 
maksimum swoich możli-
wości, zdobywali wiedzę 
w  odpowiednich dla nich 
warunkach i czerpali z tego 
radość. I tak jest. Widać to 
zwłaszcza podczas okolicz-
nościowych uroczystości, 
gdy podopieczni SOSW 
szerokim uśmiechem 

i  wspaniałą zabawą poka-
zują, że w ośrodku jest im 
dobrze, że mają tu bardzo 
dobrą opiekę i ciepłą, ro-
dzinną atmosferę. Grono 
pedagogiczne i dyrekcja 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego 
nie ustaje w staraniach, by 
pozyskać dla szkoły dodat-
kowe fundusze i  wspar-

cie materialne, a takim 
niewątpliwie był czek 
na kwotę 36 tysięcy 277 
złotych, który placówka 
zdobyła startując w gran-
towym konkursie Fundacji 
Auchan na Rzecz Młodzie-
ży. Projekt pod tytułem 
„Aktywnie i radośnie 
przez świat”, przygotowa-
ny przez Stowarzyszenie 
„Pomocna Dłoń” został 
bardzo dobrze oceniony 
i  jako jedyny z wojewódz-
twa  świętokrzyskiego uzy-
skał wspomniane wspar-
cie. W  październiku 2016 

Impreza okolicznościowa w SOSW
roku na terenie sklepu Au-
chan w Kielcach dyrekcja, 
nauczyciele i uczniowie 
SOSW uroczyście odebrali 
symboliczny czek. W tym 
miłym wydarzeniu delega-
cji z Pińczowa towarzyszył 
starosta pińczowski Zbi-
gniew Kierkowski.

               Joanna StrączekZajęcia praktyczne podczas wymiany uczniowskiej ZSZ


